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Labās prakses piemērs 

Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja 

Antra Gertmane  

Starptautiskā Nordplus  projekta pieredze 

 

Skola/as  
Preiļu 1.psk. Preiļu Valsts ģimnāzija 

Sadarbības partneris (-i) 

Juventa pamatskola no Lietuvas, Šauliai 

Flataskoli no Īslandes, Gardabaer 

Stadil-Vederso pamatskola no Dānijas 

Projekta nosaukums 
Folkloras varavīksne 

Vecuma grupa (gados) 
Sākumskola (7-10) 

Projekta norises laiks 
2010.gada 1. augusts līdz 2011.gada 1. augusts 

Īss projekta idejas apraksts (50-100 

vārdi) 

Katra valsts lepojas ar savām tautas dziesmām, dejām 

un tērpiem. Bērni, kuri pārzina savas valsts tradīcijas, 

izturēsies ar cieņu arī pret citu tautu folkloru, spēs 

saskatīt kopīgo un atšķirīgo starp tām. Jau senos laikos 

tautas dziesmas un dejas mums palīdzēja tikt pāri 

dažāda veida dzīves grūtībām, tāpēc tās ir mūsu 

kultūras vērtīgs mantojums, kas jākopj un jāattīsta. 

Šis projekts ietvēra  sevī vairāku mācību priekšmetu 

integrāciju: Ģeogrāfiju, Dabas zinatnes, Dzimto 

valodu, Angļu valodu, Mākslu, Sportu un 

Datorzinības. 

Galvenais projekta mērķis- pārvarēt kultūras un valodu 

barjeras ar tautas dziesmu un deju palīdzību starp tās 

dalībvalstīm. 

Īss projekta norises apraksts (līdz 500 

vārdiem) 

Projekta laikā notika informācijas apmaiņa ar mājas 

lapas, e-pasta un Twinspace starpniecību. Skolotāju 

tikšanās notika vispirms Danijā, tad Īslandē, Latvijā un 

Lietuvā. Šo tikšanās reižu laikā skolotāji strādāja 

skolās vērojot un paši vadot nodarbības, iepazīstoties 

ar ne tikai dalībskolām, bet arī citām skolām tuvākajā 

apkārtnē, tikās ar skolu valžu un bērnu biblitēku 

vadītājiem, folkoras kopām, brīvdabas muzejiem un 

Nacionālajiem parkiem. 

Katrai dalībvalstij bija jāprezentē sava valsts un skola, 

jāveido kalendāri ar svinamajām dienām, ļoti patika 

veidot filmiņas mācot savu valodu, bērni gatavoja 

rokdarbu stundās dāvaniņas citu valstu skolēniem, 

tāpat mācījām savai valstij raksturīgās rotaļas un 

kopīgi gatavojām nacionālos ēdienus. Īslandiešiem tik 
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ļoti iepatikās latviešu tautas dejas, ka viņi izteica vēlmi 

paaicināt mūsu deju skolotāju pastrādāt viņu skolā ar 

mērķi mācīt dejas. Bērni ar prieku zīmēja mīļākās 

tautas pasakas, kuras vēlāk tika izmantotas slaidu šovā 

un kā turpinājums- rokdarbu stundā  gan pašiem, gan 

ciemiņu skolā. 

Ļoti veiksmīgs bija projekta noslēgums Latvijā, uz 

kuru ieradās arī Lietuvas bērni. Mēs kopīgi noslēdzām 

savu gada garuma sadarbību vienotā koncertā, kuru 

pēc tam arī atspoguļoja Latgales Reģionālā televīzija.  

Kā simbols mūsu sadarbībai tika izveidotas lelles 

savos nacionālajos tērpos. Katrā projekta tikšanās reizē 

lelles satikās un palikā skolā, kurā notika uzņemšana, 

tādējādi bija jāgatavo lelles visām dalībvalstīm un sev 

pašiem arī. 

Skolotāji nemitīgi apmainījās dažādām idejām un 

darba metodēm. Lietuvā ņēmām dalību Starptautiskajā 

metodiski-praktiskajā konferencē projekta ietvaros. 

Esam ļoti gandarīti ar paveikto, tāpēc iesniedzām vēl 

vienu Nordplus projekta pieteikumu turpināt mūsu 

sadarbību, kas arī tika apstiprināta! 

 

Skolēnu ieguvumi 

Uzzināja vairāk par savu valsti un citām, stundas ar 

viesskolotājiem, kopīgs koncerts ar Lietuvas bērniem, 

iespēja kopā ar vecākiem sekot projekta attīstībai blogā 

un Twinspace, dāvanu gatavošanas prieks citiem 

bērniem dalībvalstīs, savas valodas mācīšana citiem. 

 

Skolotāja ieguvumi 

Ideju un darba pieredzes apmaiņa, iepazīšanās ar citu 

valstu izglītību sistēmām, jauno tehnoloģiju apgūšana, 

iepazīšanās ar citu valstu kultūru un tradīcijām, iegūta 

lielāka izpratne par dzīvi dalībvalstīs, jauni radoši 

kontakti. 

Eiropas konteksts 
 

Adreses eTwinning vidē un internetā, 

kur var iepazīties ar projekta 

materiāliem 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p22908  

http://rainbowoffolklore.blogspot.com/ 

http://www.p1p.edu.lv/gallery/show/148 

http://www.p1p.edu.lv/news/search/?q=Nordplus 

 

Skolotāja kontaktinformācija (vārds, 

uzvārds, e-pasts, mob., skolas tālr., 

fakss, adrese) 

Antra Gertmane 

antra-gertmane@inbox.lv 

Preiļu 1.psk., Preiļu Valsts ģimnāzija 
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